
  

COMPRA AGREGADA
DE SISTEMES SOLARS

Amb el suport de:

DEFINICIÓ DEL PROJECTE: Concurs privat de compra 
agregada de sistemes solars per a autoconsum, que pretén 
aprofitar l’economia d’escala per a obtenir uns costos 
d’instal•lació el més ajustat possible.

QUE INCLOU: les empreses participaran, de forma gratuïta, en 
un procés de compra que inclourà:
- Dimensionat del sistema solar més adequat a les seves 
necessitats
- Valoració/validació de les ofertes rebudes
- Seguiment del procés de contractació i instal•lació
- Anàlisi del funcionament de la instal•lació un cop passats uns 
mesos de la seva posada en funcionament.

QUINS BENEFICIS TÉ: La participació a la compra agregada 
ofereix els següents beneficis a les empreses: 
● Diposar de suport extern especialitzat SENSE cost per a les 

empreses.
● Aprofitar-se de millors preus d’instal·lació gràcies a una 

economia d’escala.
● Possibilitat d’optar a diferents models d’implementació: sense 

inversió en algunes modalitats
● Possibilitat de compartir instal·lació amb empreses veïnes

COM INSCRIURE’S: Através del Formulari d'inscripció, o a 
través del correu mvives@granollers.cat

Sistemes solars per a 
l’autoconsum a l’empresa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbe4uBbZo-GiCG00CJqaSghd5iEOawjwVE_QzCa8sIOFVFyw/viewform
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COMPRA AGREGADA
DE SISTEMES SOLARS

Amb el suport de:

PROCES: 
Es comptarà amb el suport extern d’una especialista que 
permetrà tenir un punt de vista que garanteixi l’èxit de la 
compra. 
El projecte es divideix en les següents etapes:

Etapa 1 Inscripció d’empreses i dimensionat d’instal•lacions: 
Inscripció de les empreses i disseny de la instal·lació més 
adient per a cada empresa a partir de dades específiques.

Etapa 2 Concurs: obtenció i validació d’ofertes: Obertura del 
concurs, rebent i validant les ofertes rebudes i seleccionant les 
3 millors amb el suport extern..

Etapa 3 Elecció d’ofertes i signatura de contractes 
d’instal•lació: Selecció de l’empresa guanyadora i revisió 
d’ofertes considerant contractes signats.

Etapa 4 Instal•lació de sistemes.

Etapa 5: Seguiment i validació del funcionament: Revisió 
d’instal·lacions i del seu funcionament.
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